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NESTA MANHÃ

● Os principais índices da Ásia fecharam em queda. A exceção foi o Hang Seng, de Hong Kong,
que subiu 0,06%. No Japão as quedas foram expressivas de quase 3%, acompanhando a
fraqueza dos mercados acionários de Nova York, que vêm sendo pressionados pela perspectiva de
aumentos de juros nos EUA.

● Na Europa, os índices operam em alta nesta manhã, em linha com a recuperação dos futuros
em Wall Street após o tombo de ontem. O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,34%.

● Os futuros dos índices das bolsas de Nova York apontam para uma abertura positiva. Entre
os balanços programados, os resultados trimestrais do Bank of America (BofA), Morgan Stanley,
United Airlines e Procter & Gamble (P&G) saem antes da abertura da Bolsa de Nova York, enquanto
Alcoa e United Airlines, após o fechamento.

● Os preços dos contratos do petróleo Brent avançam 0,87% e são negociados a US$ 88,27 o
barril.

● O ouro spot sobe 0,29% e é cotado a US$ 1.819,04 a onça.
● A taxa dos treasuries de 10 anos ultrapassou 1,88%.
● O Bitcoin está no patamar de US$ 42 mil.

AGENDA DO DIA

● 04:00 - Reino Unido: Inflação ao Consumidor (Dez)
● 04:00 - Alemanha: Inflação ao Consumidor (Dez)

RESUMO DO FECHAMENTO ANTERIOR

Cotação Dia Semana Mês Ano

Ibovespa (pts) 106.667,66 0,28% -0,24% 1,76% 1,76%

DI Jan 2025 (bps) 11,47% 6 21 87 87

Dólar PTAX (R$) R$ 5,5213 0,28% -0,25% -1,06% -1,06%

NASDAQ (pts) 14.506,90 -2,60% -2,60% -7,27% -7,27%

BRASIL: após uma longa trajetória negativa para os ativos brasileiros, o avanço das commodities e o
apetite estrangeiro pelas ações locais manteve o Ibovespa acima dos 106 mil pontos. No acumulado
do ano, o índice registra desempenho superior a seus pares de Nova York, contudo, as incertezas fiscais
seguem latentes. Na manhã de ontem (18), os servidores do Banco Central (BC) paralisaram suas
atividades por duas horas e com adesão acima de 50%, segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do
Banco Central (Sinal). Trabalhadores de diversas entidades federais pressionam o governo por reajustes
salariais.
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EXTERIOR: em meio à alta nos rendimentos dos Treasuries, os investidores globais se afastaram de
ativos de risco e buscaram proteção no dólar. As ações estrangeiras estão tendo um início de ano
adverso, refletindo uma postura mais dura do Fed, interrupções econômicas derivadas do avanço da
ômicron e riscos para os lucros das empresas devido ao aumento dos custos. Com a preocupação se o
Federal Reserve aumentará as taxas de juros mais rápida e agressivamente do que o esperado, os
investidores estão ajustando os preços dos ativos de várias classes. O S&P500 perdeu 1,83%, o Dow
Jones recuou 1,51% e o Nasdaq desabou 2,60%. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu para
1,866%, nível mais alto em dois anos, vindo de 1,771% na sexta-feira (14). Os preços dos títulos caem
quando as taxas sobem. O VIX, conhecido como índice do medo de Wall Street, subiu fortemente. Os
preços do petróleo tiveram outro dia de alta, à medida que as tensões geopolíticas no Oriente Médio
aumentaram as preocupações com a oferta mais restrita.

PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES: servidores públicos federais foram às ruas ontem (18) na tentativa
de elevar a pressão sobre o governo e conseguir abrir as negociações por reajustes salariais. Diante
do silêncio do governo Jair Bolsonaro (PL) perante os atos, algumas categorias já planejam deflagrar greve
na segunda quinzena de fevereiro. Os líderes sindicais afirmam que participaram servidores de cerca de 40
categorias e que os atos reuniram de 500 a 600 pessoas. Bolsonaro tem até essa sexta (21) para
sancionar a peça Orçamentária que prevê R$ 1,7 bi para reajustes salariais. O presidente mencionou
anteriormente que iria destinar esse recurso às categorias da segurança pública federal e esse foi o estopim
para uma insatisfação generalizada. Segundo cálculos da equipe econômica, o texto do Orçamento de
2022 subestima os gastos com pessoal e despesas de ministérios. Por isso, além de não haver espaço
para novos reajustes, o Palácio do Planalto avalia fazer um veto de até R$ 9 bilhões de reais para fechar
as contas. (Folha)

VITÓRIA POLÍTICA: o Banco do Nordeste publicou na segunda-feira (17) fato relevante informando a
nomeação do economista José Gomes da Costa, pelo Conselho de Administração, para assumir a
presidência da instituição. Entretanto, ele assume como interino. É mais uma vitória política do PL, de
Valdemar Costa Neto, sigla à qual Bolsonaro se filiou no fim de novembro. O banco será estratégico na
condução do futuro programa de microcrédito que o governo vai lançar, de forte apelo popular,
entre fevereiro e março. Há expectativa de que o microcrédito alavanque a campanha bolsonarista.
(Valor)

COVID-19: o Brasil registrou na terça-feira (18) o recorde de 132.254 novos casos conhecidos de Covid-19 em
24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 83.630 - a maior marca
registrada até aqui, superando pela primeira vez o pico de junho de 2021 (quando chegou a 77.295).
Os casos de doença seguem em tendência de alta. Na vacinação, 75,53% da população já tomou a 1ª dose e
68,73% estão com o esquema vacinal completo. ( G1 / Ministério da Saúde /Johns Hopkins / FT)

As informações contidas neste material têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou
recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Este material é destinado à
circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Órama Investimentos, incluindo agentes autônomos e clientes, podendo também ser divulgado no site e/ou em
outros meios de comunicação da Órama. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o
prévio consentimento expresso da Órama.
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